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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére: 

 

 
tárgy: Káposztásmegyer, Íves út déli oldala menti közterület-elnevezések tárgyában 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Az Íves út déli oldalán található fejlesztési területeken végrehajtott telekalakítási eljárások ered-

ményeképpen új közterület státuszú ingatlan alakult ki. 

 

Budapest Főváros Önkormányzata a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelölé-

séről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) sz. Főv. Kgy. rendelet 

alapján vezeti a főváros közterületi neveiről  szóló hivatalos  utcajegyzéket. 

A közterület-elnevezéssel kapcsolatos kerületi javaslatot a főpolgármester terjeszti Budapest Fő-

város Önkormányzata Közgyűlése elé. 

 

Sándor István 1914. október 26-án Szolnokon született. 1936-ban belépett a szalézi rendbe, 1940-

ben tette le első fogadalmát, majd 1946-ban mint szerzetes testvér örökfogadalmat tett. 

Sándor István az újpesti Clarisseumban élt és tevékenykedett. Ebben az épületben volt 1950 ta-

vaszáig a szalézi rendház és a legszegényebb családok iskolás gyermekeit befogadó fiúnevelő 

intézet. 

1950-ben a többi renddel együtt a szalézi rend működését is betiltották. 1952. júliusában letartóz-

tatták. A Budapesti Hadbíróság 1952. október 28-án tárgyalta az ügyet. 1952. október 30-án tar-

tott tanácskozása elvetette a kötél általi halálra ítéltek kegyelmi kérvényét. A feddhetetlen jel-

lemű, talpig becsületes Sándor István testvér 1953. június 8-án bitófán fejezte be tartalmas életét. 

Az Egyházmegyei Bíróság 2006. május 24-én indította el a boldoggáavatási eljárást. Sándor Ist-

ván lett az első magyar szalézi szerzetes, akit az Egyház a boldogok sorába emelt. 

Ferenc pápa döntése alapján Sándor István szalézi szerzetes testvér, vértanú boldoggáavatási 

szertartására 2013. október 19-én került sor Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren. 

(forrás: http://www.szaleziak.hu) 

A mártírhalált halt szalézi szerzetesre emlékezve Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Wintermantel Zsolt polgármester előterjesztése nyomán elfogadta dr. Hollósi Antal országgyűlési 

képviselő és Hladony Sándor önkormányzati képviselő javaslatát, mely szerint a képviselő-testület 

korábbi önkormányzati rendelete alapján adható Újpest Gyermekeiért díj elnevezését Sándor 

István Újpest Gyermekeiért díjra változtatta. 

A Clarisseum udvarán elhelyezett, az üldözést szenvedtek emléktábláján kívül egy új közterület 

Sándor Istvánról történő elnevezése méltó emléket állítana a vértanúnak. 

 

 

Az újonnan kialakult utcából sétányok ágaznak le. Elnevezésükre a környezetben található erdé-

lyi településnevek analógiájára, a magyar nemzet összetartozását és egységét szimbolizálandó 

Kárpátalja régióban található magyar-lakta településekről kerülne sor. 
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Fentiekre tekintettel az alábbi, a mellékletben szereplő helyszínrajzokon ábrázolt, közterületi in-

gatlanok illetve azok részletének elnevezésére teszek javaslatot: 

 

1. 76512/499 hrsz-ú, I. számú (U-alakú) utcaszakasz – Sándor István utca névvel; 

2. 76512/499 hrsz-ú, II. számú sétányszakasz – Huszt sétány névvel; 

3. 76512/499 hrsz-ú, III. számú sétányszakasz – Beregszász sétány névvel; 

4. 76512/499 hrsz-ú, IV. számú sétányszakasz – Sárosoroszi sétány névvel. 

 

A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 9/2016 (03.24.) számú határozatával támogatta 

a fenti közterület elnevezéseket. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztésben foglalt közterület-elnevezéseket a 

Fővárosi Közgyűlés részére javasolni szíveskedjen. 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a …/2016.(III.31.) hatá-

rozata Káposztásmegyer, Íves út déli oldala menti közterület-elnevezések megnevezéssel: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának a Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. A 76512/499 hrsz-ú közterületi ingatlan  

I. számú (U-alakú) utcaszakaszát – Sándor István utca névvel; 

II. számú sétányszakaszát – Huszt sétány névvel; 

III. számú sétányszakaszát – Beregszász sétány névvel; 

IV. számú sétányszakaszát – Sárosoroszi sétány névvel 

javasolja a Fővárosi Közgyűlés részére. 

2. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntését követően 

a) a Jegyző útján gondoskodjon az utcanév átnevezéssel kapcsolatos adminisztratív fela-

datokról, 

b) a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály útján gondoskodjon az utcanév táb-

lák elkészíttetéséről és kihelyezéséről. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 1.) esetében azonnal 

 2. a) esetében folyamatosan 

 2. b) esetében fővárosi döntést követő 120 napon belül 

 

Budapest, 2016. március 24.  

 

 

 

 

 

 Rádi Attila 
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MELLÉKLET 

 
hrsz 76512/499: 

 
 

I. számú (U-alakú) utcaszakasz: 
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II. számú sétányszakasz: 

 
 

III. számú sétányszakasz: 

 
 

IV. számú sétányszakasz: 

 


